“ERICA” – HEIBLOEM

16-09-2013
(week 38 nr.34)

Parochiegegevens
Parochiesecretariaat: Past. Ruttenhofje 6a, 6088 HN Roggel, Tel.nr. 491393
Pastoor R. Schwillens, Napoleonsweg 62, 6086 AH Neer. Tel.: 0475-510105
Postadres: Pater van Donstraat 4, 6089 NP Heibloem
email: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
www.parochies-heibloem-neer-roggel.nl
Opgave misintenties:
Opgeven misintenties bij voorkeur digitaal naar: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Ook kunt u het bedrag in een gesloten envelop, o.v.v. Misintentie, naam van de overledene(n) en datum
van de H. Mis voor de Heilige Mis afgeven in de sacristie van de kerk. U kunt voor de misintenties ook
terecht op het secretariaat. Openingstijden secretariaat: Maandag-Dinsdag-Donderdag: 9.00-11.30 uur
en op woensdag van 9.00-14.00 uur. De misintenties s.v.p. vóór dinsdag 11.30 uur, minimaal 2 weken
voorafgaande aan de herdenking tijdens de Heilige mis doorgeven. Kosten misintentie 21,00 euro. Dit
bedrag kunt u overmaken via het rekeningnummer: 14.42.92.718 t.n.v. Parochie St. Isidorus Heibloem
o.v.v. misintentie, naam van de overledene(n) en datum van de H. Mis.
Doopzondag: 1e zondag van de maand. Doopsel opgeven bij: Jeanine v.d Kruijs, tel: 0475-495568
Misintenties: 16 september – 22 september
Zondag 22 september 11.00 uur
25e Zondag door het jaar
Zang: Dames- en herenkoor
Lector: A. Maessen, Zapper: A. van Dijk
Misintentie voor:
- Voor het welzijn van de parochie.

De weekend- en avonddiensten van de huisartsen in Baexem, Heythuysen, Roggel, Meijel en
Neerkant worden waargenomen door:
Stichting Huisartsenposten Midden Limburg. Afspraken uitsluitend na telefonisch
overleg; tel: 0900-8818
Huisartsenpost Roermond: Notenboomlaan 60, 0475-771771
Huisartsenpost Weert: Begijnhofstraat 36, 0495-594433
De dienst van de apotheek wordt vanaf zaterdagmiddag waargenomen dor apotheken
in Roermond en Weert. Het telefoonnummer hoort u via het antwoordapparaat van uw
eigen apotheek.
Apotheek Heythuysen, tel: 0475-494800
Apotheek De Pastorij Haelen, tel: 0475-594433
Apotheek De groote Peel Meijel, tel: 077-4779920
SVVH Handbal
Uitslagen
Noav E3 – SVVH E1
SVVH DC1 – Vios DC1
SVVH DB1 – Vios DB1
BBC DS2 – SVVH DS1

1-13
7-9
9-11
12-10

Programma
Zondag 22 september
11.05u Wittenhorst DC1 – SVVH DC1
14.00u BSAC DB1 - SVVH DB1
16.00u SVVH DS1 – Eurotech/Bevo DS3

vertrek: 10.00u naar Horst, de Berkel
vertrek: 13.10u naar Maasbree, d`n Adelaer
vertrek: 14.45u naar Panningen, Piushof

S.V.V.H. VOETBAL
Uitslagen
Ksv Horn 1 – SVVH 1
RKVB 3 – SVVH 2
Altweerterheide 4 – SVVH 3
SVVH C1 – Bieslo C1
SVVH E1 – Bieslo E1
SVVH F1 – Fc Oda F4

3-0
2-0
1-6
4-0
7-1
0-17

Programma
Zaterdag 21 September
13.00u Grashoek C1g – SVVH C1 vertrek om 12.00u naar Grashoek.
10.30u Grashoek E1g – SVVH E1 vertrek om 09.30u naar Grashoek.
09.00u Merefeldia F4 – SVVH F1 vertrek om 08.00u naar Nederweert.
Zondag 22 September
14.30u SVVH 1 - RKESV 1
12.00u SVVH 2 – Nunhem 1
10.00u SVVH 3 – Eindse Boys 5

PEUTERSPEELZAAL ’T HUMMELKE
Openingstijden: maandag- en vrijdagmorgen van 8.45-11.45 uur
Voor inlichtingen kunt u op deze tijden terecht op het volgende telefoonnummer
06-15338431
Voor meer info kunt u ook contact opnemen met ’t kroekestopke in Roggel, 0475-496165

De Klokkestoel is bereikbaar onder telefoonnummer:
06-36168331
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

Bibliotheek Heibloem
Wij zijn gevestigd in Basisschool “De Heihorst”. Telefoonnummer tijdens openingsuren 06 -13060919
www.bibliocenter.nl
Openingstijden:
Maandagmiddag 15.00 uur-17.00 uur
Maandagavond 19.00 uur-20.00 uur
Donderdagmorgen 10.30 uur-12.00 uur

Iedereen is van harte welkom om tijdens de openingstijden een kijkje te komen nemen.

Handboogvereniging Heideroosje Heibloem
Bij de Korpskampioenschappen van de bond Gezellig Samenzijn georganiseerd door Onze Vrije Uren te
Heythuysen hebben onze schutters op zaterdag 7 september en zondag 8 september 2013 de volgende
punten en plaatsen behaald:
1e zestal: Cor Joosten 364 pnt Edwin Joosten 357 Stephan Baetsen 356 Marc Simons 346 Maikel
Boumans 336 Peter Verstappen 330 Totaal 2089 pnt een 6e plaats in de superieure klasse.
2e zestal: Math Crins 350 pnt Jac Vries 348 Jan Derks 326 Huub Sijbers 316 Huub Korsten 313 Fred
Janssen 287 Totaal 1940 pnt een 5e plaats in de ere klasse.
3e zestal : Wim Janssen 338 pnt Michael Simons 335 Ben Koper 335 Jac Delissen 319 Rick Teeuwen 317
Hans Sijbers 287 Totaal 1931 pnt 1e en daarmee kampioen in de klasse A.
4e zestal: Petra Joosten 321 pnt Silfran Ghielen 308 Jan Ottenheim 304 Mike Koper 292 Har Moonen 291
Maurice Linders 273 Totaal 1789 pnt 1e en daarmee kampioen in de klasse B.
5e zestal: Luke Nijssen 305 pnt Diana Sijbers 292 Jelle Crommentuyn 282 Stephan Ghielen 277 Carolien
van Dijk 200 Ria Ghielen 198 Totaal 1554 pnt een 5e plaats in de klasse B
Het zomerprogramma van 2013 is hiermee ten einde.
Programma:
11 oktober vriendschappelijk tegen De Indianen in Heibloem
17, 18, 19 en 20 oktober de 1e bekerwedstrijd bij Roos in Bloei.

Zonnebloem en Senioren Heibloem.
Dinsdag 1 oktober gaan we een dorpentocht maken met de bus ( met een rolstoellift) door het
buitengebied van de 16 dorpen die bij Leudal horen. We vertrekken om 13.00 uur aan Route 74 en
hebben rond de klok van 15.00 uur een pauze bij de Florellenvijver in Neeritter met koffie/thee en vlaai,
daarna vervolgen wij onze tocht en proberen om 17.30 uur terug te zijn bij Route 74 , waar een heerlijk
diner op ons wacht. Dit alles onder begeleiding van drie heren uit Neer die ons van alles vertellen over
wat wij onderweg tegenkomen en ook foto’s maken van het geheel. De eigen bijdrage bedraagt € 15,per persoon.
Mocht U dit aanspreken geef U dan snel op bij Nora Baetsen tel.495080 of Leny Boonen tel.495282, want
VOL=VOL. Opgeven tot en met woensdag 25 september.

Evaluatie 1e driekamp Heibloom
Op zondag 18 augustus heeft dit toernooitje voor het eerst plaatsgevonden op sportpark “de Beekkant”.
Ondanks de slechte en vooral natte weersomstandigheden werd het toch een gezellige dag, waarbij er bij
de deelnemende teams (buurtver. Ongeros, buurtver. NAS, CV de Buizers en KVW ) toch genoeg te
lachen viel.
Uiteindelijk werd buurtvereniging NAS (Na Arbeid Samen) overtuigend winnaar en ging met de beker
naar huis, op voorwaarde dat ze hun ‘titel’ het volgend jaar weer komen verdedigen.
Het volgend jaar is er weer een driekamp (of een vierkamp), en dan zal bij voldoende belangstelling ook
jeugd in een onderlinge competitie kunnen meedoen vanaf ca. 8 jaar.
Verder is gebleken dat de regel : “niet meer dan 2 actieve voetbal/handballers die mee mogen spelen”
onhandig is in het vormen van een team, dus dit wordt alleen nog bij het voetbal toegepast en dan
mogen er niet 2 maar 3 actieve voetballers meedoen in een team van 7.
Ook worden ook niet meer alle verenigingen aangeschreven : iedereen die een team van 7 spelers bijeen
krijgt, mag meedoen ! Belangrijkste is, dat het om het plezier gaat, en niet om de prestatie !
Goed om te onthouden : de datum volgend jaar is : ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014
In mei volgend jaar volgt er onder andere via Erica een oproep tot deelname aan dit toernooitje.
Aan alle deelnemers en vrijwilligers van de driekamp 2013: Bedankt en tot volgend jaar !

Klokkestoel en opening brug
Op 10 oktober willen we graag samen met het bestuur van de Klokkestoel met iedereen in het dorp
bespreken hoe we de Klokkestoel kunnen behouden voor het dorp. Met de aangekondigde bezuinigingen
wordt het moeilijk om op dezelfde wijze met de Klokkestoel verder te gaan. Zijn er mogelijkheden om de
kosten te drukken? Kunnen er meer activiteiten worden georganiseerd zodat de ruimtes nog meer en
beter worden gebruikt?
Wat is nodig en wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld Route74 en activiteiten in de kantines van
voetbal- en handboogvereniging.
Iedereen is welkom om mee te denken/praten.
Voor wie het gemist heeft: problemen met het grote aantal zwerfkatten dat op dit moment in Heibloem
leeft kunnen worden gemeld bij Katimo: http://www.katimo.nl/zwerfkatten-limburg.html

Restaurant in Heibloem wordt geopend op 19 oktober!!
Zoals jullie misschien al via het geruchtencircuit hebben vernomen zal op zaterdag 19 oktober restaurant
“DE GEVULDE SNOESHAAN” de deuren openen in de Heibloem. We hadden dit eigenlijk volgende week
officieel kenbaar willen maken maar om de Heibloemse bevolking duidelijkheid te geven hebben we
besloten om dit nu wereldkundig te maken. Natuurlijk zijn we zeer verheugd en hebben we
hooggespannen verwachtingen van de reacties van de aanstaande bezoekers van ons etablissement.
Volgende week willen we meer onthullen over de locatie en eigenaren. We zitten nu nog in een forse
verbouwing en het zou het verrassingseffect verminderen als we er nu al openheid in geven. Natuurlijk
willen we de Heibloemse bevolking bij de opening een bescheiden culinair hoogstandje gratis aanbieden.
Laat u verrassen en hou deze avond alvast vrij.
Met culinaire groet,
De directie van “De gevulde snoeshaan”
ZijActiefHeibloem
19 september : Wijs met Medicijnen
Donderdag 19 september zal de heer Kaufmann, werkzaam bij de apotheek van het Laurentius
ziekenhuis te Roermond, een avond verzorgen over omgang met medicijnen. Door het grote aanbod van
allerlei diverse soorten medicijnen is het soms niet meer duidelijk of deze met elkaar gebruikt of
ingenomen mogen worden. Heb je twijfels of vragen hierover, is het raadzaam deze vragen vooraf voor
jezelf op te schrijven, dan vergeet je ze niet en kun je ze donderdag voorleggen aan dhr. Kaufmann.
Locatie: de Klokkestoel. Aanvang 20.00u.
Wij zijn overigens altijd op zoek naar nieuwe leden. Mocht je geen lid zijn van ZijActief, en heb je
interesse, kun je op een van onze activiteiten vrijblijvend kennis maken met onze vereniging. Een maal
per maand organiseren we een activiteit. Deze worden vooraf in de Erica en Leudal nieuws aangekondigd.
Je kunt ons jaarprogramma en verslag van de activiteiten terugvinden op de site van ZijActiefHeibloem.
Je bent van harte welkom.
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AGENDA 2013
Jeugdactiviteit Onger os
Boerengolfen Elbeek
Wijs met medicijnen Zij Actief
Bowlen Mingelmoos
Dorpentocht Seniorenver./Zonnebloem
Lezing Heemkundever. (archeologie)
Onthulling naam brug Hoorspeel
Vertrek 10:30 v.a. Klokkenstoel
Vergadering Gemeenschapsraad
Waar voor inbraak Zij Actief
Toneel Het Scherm Open
Feestavond Elbeek
Culinaire avond Zij Actief
Dropping / speurtocht Mingelmoos
Bowlen Elbeek
Sint Maarten
Dropping Onger os
Intocht Sint Nicolaas

21 nov.
26 nov.
28 nov.
30 nov.
30 nov.
09 dec.
11 dec.
12 dec.
12 dec.
13 dec.
19 dec.
21 dec.
4 jan. ’14
4 jan. ’14
25 jan’14
24 aug’14

Kaarten / kienen Elbeek
Lezing Heemkundever. (gesch. Meijel)
Podoloog Zij Actief
Sinterklaas Onger os
Sinterklaas Mingelmoos
Kerstworkshop Elbeek
Kerststuk maken Mingelmoos
Vergadering Gemeenschapsraad
Kerststukje maken Zij Actief
Kaarten en kerstukje maken Onger os
Kerstavond Zij Actief
Ouderenattentie Mingelmoos
Nieuwjaarsborrel Mingelmoos
Voorverkoop Bonte Avond
Bonte Avond
Heibloomse 3 kamp (Beekkant)

Advertentie tarieven ERICA 2013: Particulieren
€2,50
Zakelijk 1/3 pagina
€4,00
1/2 pagina
€7,00
1 pagina
€12,00
Nieuws en uitslagen van verenigingen, stichtingen en kerk worden gratis gepubliceerd.
Kopie kan ingeleverd worden tot uiterlijk zondagavond via ons email adres:
erica.heibloem@gmail.com

